
procedury konsultacyjne nie zostały zastosowane w sposób
właściwy. Skarżący utrzymuje, że zaskarżona decyzja narusza
zasady obiektywizmu, bezstronności, równości i niedyskrymi-
nacji. Ponadto, podnosi on zarzuty dotyczące naruszenia
obowiązku uzasadnienia, a także niezastosowania się do prze-
pisów dotyczących powiadamiania o podjętej decyzji przez
instytucje, co stanowi naruszenie Kodeksu dobrej praktyki
administracyjnej. Wreszcie skarżący na poparcie swojej skargi
powołuje się na zarzut nadużycia władzy i błędnej oceny stanu
faktycznego.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Zbiorze

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. — Central prze-
ciwko OHIM — Pages Jaunes (słowny znak towarowy

PAGESJAUNES.COM)

(Sprawa T-134/06)

(2006/C 165/57)

Język skargi: francuski

Strony

Strona skarżąca: Xentral LLC (Miami, Stany Zjednoczone
Ameryki) [Przedstawiciel: adwokat A. Bertrand]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Pages Jaunes SA (Sèvres, Francja)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji R 708/2005-1 z dnia
15 lutego 2006 r.,

— stwierdzenie ważności wspólnotowego znaku towarowego
PAGESJAUNES.COM,

— obciążenie Izby Odwoławczej OHIM kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Central LLC

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„PAGESJAUNES.COM” dla towarów z klasy 16 (zgłoszenie
nr 1 880 871)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się
w sprzeciwie: Pages Jaunes SA

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny
krajowy znak towarowy „LESPAGESJAUNES” dla towarów
z klasy 16, firma i nazwa handlowa „PAGES JAUNES”

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu dla
wszystkich podnoszonych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Skarżąca podnosi powołuje się na swoje
wcześniejsze prawo do domeny „PAGESJAUNES.COM”, które
jej zdaniem można przeciwstawić znakowi towarowemu
i firmie strony wnoszącej sprzeciw.

Wskazuje ona również na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ znak towarowy
strony wnoszącej sprzeciw ma zwykły i bardzo mało odróż-
niający charakter.

Utrzymuje ona, że jej znak towarowy, o którego rejestrację
wniosła, w żaden sposób nie stanowi naruszenia względem
firmy i nazwy handlowej strony wnoszącej sprzeciw.

Skarżąca podważa również powszechną znajomość znaku
towarowego strony wnoszącej sprzeciw.

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Al-Faqih prze-
ciwko Radzie

(Sprawa T-135/06)

(2006/C 165/58)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham,
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: N. Garcia, solicitor, S.
Cox, barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności art. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. zmienionego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca
2003 r. i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 246/2006 z
dnia 10 lutego 2006 r. oraz wzmianki o skarżącym w
Załączniku I;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący jest obywatelem libijskim zamieszkałym w Zjedno-
czonym Królestwie. Domaga się on stwierdzenia nieważności
między innymi rozporządzenia nr 246/2006 (1), na mocy
którego jego nazwisko zostało dodane do wykazu osób, grup i
podmiotów związanych z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida
i Talibami, w stosunku do których stosuje się zamrożenie
funduszy i innych zasobów gospodarczych na mocy art. 2
rozporządzenia nr 881/2002 (2).
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Skarżący podnosi, że Rada nie miała kompetencji do przyjęcia
art. 2 rozporządzenia nr 881/2002 w brzmieniu uwzględ-
niającym zmiany, gdyż art. 60, 301 i 308 WE nie przyznają jej
do tego odpowiednich uprawnień. Ponadto Rada oraz Komisja
dopuściły się nadużycia władzy, gdyż art. 2 rozporządzenia
nr 881/2002 w brzmieniu uwzględniającym zmiany nie służy
realizacji celów art. 60, 301 i 308 WE.

Skarżący ponadto twierdzi, że art. 2 rozporządzenia
nr 881/2002 w brzmieniu uwzględniającym zmiany narusza
podstawowe zasady prawa wspólnotowego, w szczególności
zasady pomocniczości, proporcjonalności i poszanowania praw
podstawowych.

Skarżący na koniec zarzuca naruszenie istotnego wymogu
proceduralnego przy przyjmowaniu art. 2 rozporządzenia
nr 881/2002 w brzmieniu uwzględniającym zmiany, to jest
wymogu należytego wyjaśnienia przez Radę oraz Komisję
powodów, dlaczego środki, które zostały uznane za niezbędne,
nie mogą być przyjęte przez poszczególne państwa członkow-
skie.

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006
r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady
(WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ogra-
niczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom
związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. 2006 L
40, str. 13).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r.
wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane
przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą
bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i
usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające
zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu
do Talibów w Afganistanie (Dz.U. 2002 L, str. 9).

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Sanabel Relief
Agency przeciwko Radzie

(Sprawa T-136/06)

(2006/C 165/59)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Zjed-
noczone Królestwo) (przedstawiciele: N. Garcia, solicitor, S.
Cox, barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności art. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. zmienionego
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 561/2003 z dnia 27
marca 2003 r. i rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. oraz wzmianki o
stronie skarżącej w Załączniku I;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty powołane przez stronę skarżącą
są takie same jak powołane w sprawie T-135/06 Al-Faqih prze-
ciwko Radzie.

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Abdrabbah
przeciwko Radzie

(Sprawa T-137/06)

(2006/C 165/60)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ghunia Abdrabba (Birmingham, Zjednoczone
Królestwo) (Przedstawiciele: N. Garcia, Solicitor, S. Cox,
Barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności art. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. zmienionego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca
2003 r. oraz przez rozporządzenie Komisji (WE)
nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. oraz wykreślenie
wpisu dotyczącego skarżącego w załączniku I do tego
rozporządzenia;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez stronę skarżącą
są identyczne z podniesionymi w sprawie T-135/06 Al-Faqih
przeciwko Radzie.

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Nasuf prze-
ciwko Radzie

(Sprawa T-138/06)

(2006/C 165/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Taher Nasuf (Manchester, Zjednoczone Króle-
stwo) (Przedstawiciele: N. Garcia, Solicitor, S. Cox, Barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

15.7.2006C 165/30 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


